
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu 

Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Gruszowie 

  

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z 

         jakim tej pomocy się udziela”. 

                     Jan Paweł II 

              Przesłanie Papieża na zakończenie 

        Międzynarodowego Roku Wolontariatu 

 

1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza 

więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz - to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy uczeń, 

wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia 

społecznego. Może to być również pomaganie środowisku naturalnemu.  

3. Wolontariat szkolny - inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać 

najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać 

różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.  

 

 Cele i sposoby działania 

 Celem Koła jest włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym, 

wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego oraz łączenie 

na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami tej pomocy 

oczekującymi. 

Celem Koła Wolontariatu jest: 

 zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie; 

 uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych; 

 kształtowanie postaw prospołecznych,  rozwijanie empatii, zrozumienia; 

 inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; 

 kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności; 

 budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu 

własnych  zainteresowań; 



 współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi; 

 współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się; 

 kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu 

wychowawczego; 

 wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

 organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu 

rówieśniczym i rodzinnym; 

 prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji 

społecznych; 

 kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

Wolontariusze 

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce służyć innym. 

 2. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Szkolnym   

Kole Wolontariatu. 

 3. Członkiem Koła jest uczeń szkoły podstawowej, respektujący regulamin Koła, po uprzednim 

przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką. 

 4. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

 5. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli 

wywiązywać się z obowiązków domowych. 

 6. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o 

innych. 

 7. Członek Koła wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań. 

 8. Każdy członek Koła systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” wykonane prace. 

Dokonywać wpisu mogą także opiekunowie oraz osoba lub instytucja, na rzecz której wolontariusz 

działa. 

 9. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach i warsztatach dla 

wolontariuszy.  

10. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła oraz wykorzystując swoje 

zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.  

11. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 

reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.  

12. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu 

Szkolnego Koła Wolontariatu. O skreśleniu z listy decyduje opiekun SKW.  

 

 



 Struktura Koła Wolontariatu  

W skład Szkolnego Koła Wolontariatu wchodzą: 

–       opiekun lub opiekunowie Koła (nauczyciel lub inny pracownik szkoły); 

–       lider Koła (wybrany spośród uczniów); 

–       członkowie Koła  – uczniowie szkoły. 

Opiekun i lider kierują poczynaniami Koła, reprezentują Koło na zewnątrz oraz współpracują  

z wychowawcami i pracownikami szkoły. 

 Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunem i zgłaszają mu wszystkie problemy związane  

z wykonywaną pracą. 

 Prawa wolontariusza: 

1.    Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 

2.     Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole  

i pomocy w domu. 

3.     Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub innych pracowników  

Szkolnego Koła Wolontariatu. 

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy. 

5.     Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie. 

    6.    Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.  

 Formy nagradzania: 

 a. wpis do dzienniczka wolontariusza dokonywany przez nauczyciela prowadzącego działanie, 

 b. wyrażenie uznania słownego, 

 c. pochwała Dyrektora na forum szkoły, 

 d. wręczenie dyplomu. 

9.  Każdy ma prawo przystąpić do Koła, jak i z niego odejść, uprzedzając odpowiednio wcześniej  

opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu. 

  

 



 Obowiązki wolontariusza: 

1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę  

rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie. 

2.     Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia zapisów w dzienniczku wolontariusza. 

3.     Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach  

i   pracach SKW. 

4.     Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 

5.     Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 

6.     Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla  

innych uczniów. 

7.     Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie, jak: 

a)     zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem; 

b)    zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy; 

c)     zasada troski o los słabszych; 

d)    zasada równości; 

e)     zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.  

8.     Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu  

Szkolnego Koła Wolontariatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 do Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu   

Zobowiązanie wolontariusza. 

  Przystępując do Szkolnego Koła Wolontariusza oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz 

zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu oraz 

sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.  

…………………    ……………………………………………  

Data         czytelny podpis wolontariusza  

 

 

 

 

 

Załącznik 2 do Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu  

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

 

  Wyrażam zgodę na działalność mojego dziecka/podopiecznego …..………………………..… 

w Szkolnym Kole Wolontariatu w roku szkolnym……………….. Jednocześnie informuje, że 

zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Wolontariatu Szkolnego. Zgadzam się także na wyjścia  

i przejazdy mojego dziecka pod opieką nauczycieli do miejsc wykonywania pracy jako wolontariusz. 

…………………     ………………………………………. 

Data                                                             czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 Załącznik 3 do Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu  

Dzienniczek wolontariusza  

Lp.  Data  Rodzaj działania  Ilość godzin    Podpis nauczyciela 

 


